
ఆసూరి మరిింగింటి వింకట నరసింహాచార్యులు 

వాగా్దనభింగిం 
తాలింకనిందినీ పరిణయిం-చతురా్థశ్వాసిం 

చదువర ి

డా.రామక పాాండురాంగ శరమ 



 
      
                 *చ.  కనుఁగవకెంపుఁ బార మది కళ్వళ్ మెంతకు బెంపదేర హె 
   చి్చన తమి మీరుఁ జెకుువగ చెమమటజార, ప్రలెంబవైరిపై  
   తన కసిదీర పట్టువిడి,తాలిమిదూర సరోషభీషణా  
   నన మలరార, నాకమలనాభునిచెెంతకుుఁ జేరి యిటలనెన్ 
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కృషణశ్రిత 



క.  తగునా భవదగ్రజుఁ డి  
     టలగు నాయముదప్పి కనయ ననయలకిడ మే 
     లగునా? నేటికి మీకుెం 
     దెగు నాపెండవులతోడ నిక బాెంధవమున్ 

             మ. తొలుతన్ మామగవారు మీరలతియాపుల్ బాెంధవశ్రేష్ఠులౌ 
     టలు నూహెంచ్చగదా యిట నమములనెండెంజేసి తామా వన సథలి 
      నవాయజనసెంచరిెంచ జనినెంతెం బదదమాయనన న 
     ననలయిెంపెం దనకుఁతు మతుుతున కియయెంగోరి నేడీగతిన్  
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అనన పని తెలుసా? 
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బెంకుతునానడు 

 క.  
    కలిమి గలవా రటెంచని 
    వలుఁచ్చ సుయోధనకుమారవరునకు నొసుఁగెం  
    దలుఁచె నిదితగవె? మీకుెం 
    దెలియని ధరమములుుఁ ద్రిజగతీ సథలి గలవే?  

 

గీ.   శిశువు తనకుుఁబుటిు చేటలో బడునాడె 
      పౌరజనలు హతులు బెంధుజనలు  
      గెంచ మతుుతునకుుఁ గనయ నిచెిదనన 
      బలుకు బెంకజేసుఁ బాపమనక 
 
వ.   అని యెంతెంత దురెంత               
      చ్చెంతాభరాక్రెంతసెంతాప్పత  
      సావెంతయగు నయియెంతి నమెంతనెంబున     
      నవలోకిెంచ్చ రుకిమణీ కెంతుెం డిటలనియె. 

 



  
 
   ఉ. ఓ విమలెంగి! నీవు వెతనొెందుఁగ నేటికి దైవయోగమే 
       యేవిధి సెంభవిెంచునొ తదేకఫలప్పుని దోయుఁగ వశెం  
        బే? వివరిెంప నగ్రజనభీషుము ద్రిపిుఁగ నెవవుఁడోప? నై  
        నా వినవిెంతముచిట వినెంబడె, దీనికి నేమి సేయుదున్? 
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వినానవా? 



 
  ఉ. ఖెండిత మాడరా దతని గట్టుదుటన్ సుతకున్ సవతెంత్రుఁ డా 
        తెం డదిగక కౌరవహతప్రదుుఁ డౌట మదుకిు విననచో  
       “పెండవపక్షపతి” యని బలిున బలుుఁగనిముమ నిెంక వే 
         బెండని నముమ కొనిన సునయోకుులుఁ జితుమెఱెంగ జూచెదన్ 
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బలరాముని తతువెం 
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బలరాముని చేరుట 

 
కెం.  
 కననన కరయమెలలన  
 దానెటిుఁగి యెఱెంగనట్టల దగుమాటల న 
 మామనవతి నూఱడిెంపచుెం  
 దానేుఁగెం బలునికడకు దతోుదరితోన్ 
 
 

కెం.  పోయి హలయుధుకడ- దెం 
      డాయితపూరవకముగ నతాెంగుెండౌ  
      నాయకుని లేవనిడి- బిగి 
      బాయనిమోహున కమపలుెం డనియెన్ 
కెం.  మురహర వారులి కే మన 
       గరుడధవజుఁ డిట్టల బలిక గెంభీర సుధా  
       ఝరపూరమధురమధుసెం 
       భరితసుురితోకుులన సభాజనలు వినన్ 
•  



 
  *శా.     “సావమీ! యెననుఁడులేని ముచిట మహాశిరయెంబుగ విెంటి, నీ 
            భూమి నృతయతపోగరిష్ఠులు బుధు లుిణాయరిితుల్ దాన 
            నిష్ఠు మాహాతుములు సూనృతవ్రతులు నీషనామత్రమైనన్ వృథా 
            ప్రామాణ్యయకుులు బలుకుెందురుగదా ! పపతిభీతి నమదిన్ 
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ఉతుుతు వాగదనాలు చెయ్యయచ్చ?ి 



చెం.      మొదల సహోదరీమణి- ప్రమోదమునొెంద ననెంగుుఁగూతుుఁ న 
           మమదవతిసూనుఁడైన యభిమనయన కిచెదినెంచు సూనృతా  
           భుయదయమతి నవచ్చెంచ్చయు సుయోధనసూతి కొసెంగి తుచఛసెం 
           పదలకు మోహమెందుటిది పపముగదె ప్రలెంబభేదనా !  
                గీ.  నీతి కోవిదులగు బుధవ్రాత మెలల 
        ‘సూనృత తాితకెం పరెం’బే నిజమని  
                     సతయశౌచదయాజాానశాెంతరసము  
        లెందు నితయము నెడబాయకుెందు రవని 
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సతయెం వద 



 
 
   ఉ.  చెల్లలలు నమముఁబలిు తుది చేట్టల్లఱెంగక బెంకు జేసి- మే 
        నలులుఁడు పత్రుఁడుెండ నొకుఁ డనయుఁడు కనయకు భరుయౌనె యీ 
        చెలలనికరయము లివనుఁగజెలల దటెంచని నాకు దోుఁచె మీ 
        కలలవిధెంబుల నివశదమేగద నీతియనీతిధరమముల్? 
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ఆ నిరణయెం చెలలదు 



 చ.  అన విని తోకదొకిున మహాహవిధెంబున బూతురిెంపచున్ 
      వనజదళాక్షుఁ జూచ్చ యిట్టవెంటి వృథానచనెంబులేల ని  
         వవనితన మునొనసెంగ సుఖవారిధి నీగతి నోలలుఁడె- నిెం  
         కన శశిరేఖనిచి్చన సుఖెంబున కేమిట తకుువయెయడిన్  
 
        ఉ. కౌరవు లిటిుచుటుములు గరట్ట నీవు కిరీటిపక్షమై 
            సారెకు బలుుచుెండి కురుసెంతతిపై గనలెంగనేల ని  
            ష్ఠురణ భక్షుభోజయములు కైనెడద్రోయుచు చేదుకయలెం 
             గోరి భజిెంచునట్టు లొనగూడదె పెండవ బాెంధవెం బిలన్ 
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చేదుకయలు తిెంటామా? 
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ఇషుెం వచ్చనిట్టు చేసుకో! 

 
    తే.    పూరణ సామ్రాజయ విభవసెంపూజయలై న 
           వారినెలలన విడచ్చ దురావరగహన  
           వనయశైలగ్రచరుల కికునయ నొసెంగి 
           వియయ మెందెంగ నూహెంచు వెటిు గలుఁడె  

 

కెం.   
    అనినెం గృష్ఠణుఁడు తనలో 
    దన గనలుచుుఁ బలిక పెండుతనయుల యెడలెం               
    గనికరములేక సుతనీ 
    కనకలుల కొసుఁగి యూరిితాప్పుెం గనవే 

 



చ. అది కనగెందుుఁ బాెండుసుతు లగ్రహులై చనదెెంచ్చరేని- సెం 
పదల మెలెంగు కౌరవులపట్ట ల్లఱెంగగవచు ినీకు మే  
లొదవుఁగ నే వచ్చెంచు వినయోకు ల్లఱెంగవుగని దైవమె  
యయది ఘటియిెంచునో దెలియనౌనె మహాతుమలకైన నగ్రజా ! 
      క.  అని హేతుగరభవచనము  
            లనచు సహోదరిని జూచ్చ యమామ యిక నీ  
                                                            తనయునకు సుత నొసెంగెం 
            డని దెలియుము దైవయోగ మది యెట్టుఁగలదో ! 
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ఏ మవుతుెందో చూదాదెం! 



 
 
   మ.  అనచుెం దిగుునలేచ్చ శౌరి జనుఁగ నయయెంబుజాతాక్షి స 
           యయన తాలెంకుని మోము గలొునచు ననాన నీకు మేనలులుఁడౌ 
            ననిగదా శశిరేఖ నితుునని యాథారథుెంబుగ బలిు నె 
           మమన మాహాలదము మీర నినిన దినము లమటాడకుెంటిెం గదే  
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ఎెందుకు ఊరుకే ఉనాన? 
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చీకటి వెనెనల కదా? 

 
 
   క.   నీమఱదు లడవికేుఁగిన 
         దీమొదలుగ వారిశ్రమ సహెంపచు నై నన్      
         నీమనననలకు మురిపెము  
         చే మనితిెం గడుకు పెెండిల జేసద వనచున్ 
 

 

 
కెం. 
       మాకుగల లేమి జూడకు  
       మా కురుపతి సెంపదలకు నచిెరుపడకీ 
       చీకటి వెనెనలగదా! 
       లోకులసెంపదలు క్షణములో జెడు హెచుిన్ 



 చెం. చెలిమిని గూుఁతు నితుునని చేతిలో చెయియడి బాసజేయు నీ  
  పలుకు లబదదమైన నన పెండుకుమారులు చులుుఁ జూతురే  
  వలనన నీకు నీవె దయవాటిలుఁగవల్ల గక నొెండు నీ  
  తలపెడలిెంప శకిు గలదా శితికెంఠముఖామరాళికిన్ 
      కెం. కవున భవదనమతి గని  
       బావలమఱదులన పతినిబాసిన గనిన్ 
       వేవేల విధుల వాుఁడొక 
       జీవనమని నమిమ మిముముఁ జేరితిుఁ గదవే 
•  
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దయచేయి 



  
 
  మ.  అని ప్రారిథెంచు సహోదరిెం గని విరూపక్షెండె బోల్లన్ చల 
   రనరౌద్రాకృతి సభుయ లబలుని నిష్ఠురుణ్యయడెం చెనన ని 
    టలనె నేనవువలకెంచు బలుుటలు యాథారథుెంబుగ బూని తెెం 
   పన ననినటలరిగటుుఁగుఁ దలుఁచెదే పూరేణెందుబిెంబాననా! 
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ఒతిుడి చేసాువా? 



 
 
   ఉ.   కటికి పేదలై య్యరులకుెం గల బిడడల నానజెెందు టీ 
     పటిఫలెంబు - నీకుగల భాగయముల్లలల భుజిెంప కోడలిెం 
     కేటికి, కొెంపల నివడిచ్చ యేకత కఱడవుల్ జరిెంచు మీ  
      బోట్టల కిచుికెంట్ట తెగబుదిిని నూతినిద్రోయు టొపిగున్ 
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కోడలు కవాల? 



క.   నీకుననవారె కననచ్చ 
     కకులుఁ బడి కడుకోుఁక గనక తిరుగన్  
     సౌకరయమైన కోడలు 
     లేకుననెం గరుఁతుఁ గళ్వళిెంచెదవేమో ! 
     మ.          ఇలలో పెండవు ల్లెంతవారయిన నేమీ, కౌరవాధీశుతో 
                   తులదూగెంగల రాజ లేుఁడనచుుఁ దోడోు వియయమెందెంగ నా  
     తలుఁపెం బూనట కిెంతగ వగవ నీధరమెంబుగదమమ మున్ 
      బలిమి నిననొనిపోవునాటి ప్రియమౌ బాెంధవయముెం జాలదే 
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చ్చలేల సెంబడెం! 



 
   కెం.  అని కరణశూలములుగ 
     వినిప్పెంచ్చన రోషదుుఃఖవివశతచే  స 
      భయనికయ మెలల గనుఁగన  
     దనదానె దురెంతచ్చెంతితసావెంతయునై 
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హ ుఁ…. 
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అెంతరమథనెం 
సీ.   కజిలెంబు దొఱెంగుఁగ వెడలునీనరు 
              పలిెండలకుెంకుమ పదన చేయ 
      నడుకుగ వెడలు నిట్టురుిచే నెంతెంతుఁ 
              జిగురాకుమోవి బిటుగిలి కెంద  
      భిననతచే కళ్ లునన నై యునన నే 
              మోమముదమిమ య్యకిెంత మురువుదపి 
      పవమాననిహత కలికవలిలకభమై 
               నెమేమ నవడెంకుచుుఁ జెమమరిలల 

 

 తే. 
       చ్చెంత నెదగూరిి చెకిుట చెయియ జేరి ి
        చ్చల మదిరోసి బటవ్రేల నేలరాసి 
        మొదటి హలిమాటలు దలెంచ్చ మోము వెంచ్చ      

 బలిక నొకమాట వాతెపిఢి బయలునాట 
 



 
 
  మ.  తలిదెండ్రు లివబుధు లుహోదరుల చెెంతన్ మునన నాకిచుి బా 
   సలు 'నేనవువలకడినాడ'నని కోపెంబోక పలుెంగ ని 
    చిలు లినేవడిన లభమేమి కురురాజశ్రీ మోహెంచ్చ పే 
                దలు కుెంతీసుతులెంచుుఁ బలుుటలు మీుఁదెం గనుఁగ నయెయడిన్ 
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నవువలటా? 
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ఏ మన్నవురా! 
సీ. ప్రియబెంధువుల సెంపదయు నతిెంచ్చతె చ్చలు 
  నొరులలేమి కసహయ మొెందవల్లనె? 

దొడుడకొెంచెముల్లనన దొడెందు - నీబిడడ 
  బడుడన మణిగలిు పట్టునేమో?  
 తోుఁబుట్టువని నీతిదోుఁచక పరుషోకిు 
  వచ్చయిెంతు వీవననవా ! తలెంప 
  నీ ప్రియాననెంబున నెఱభుజిెంచుటకెంట్ట 
  కరాకు దిని బ్రతుకెంగవలదె  

 

తే.  
 నీ నెనఱజూడ నిటలెంటిగని రాజ 
 కనయ ల్లెందైన దగువారుగలరు మాకు 
    నినినదినములు మిముుఁగోరియునన పనికి 
 కనెననీయక వరిథలుుఁ డనన లర ! 
 



చ.  వనజభవుెండు మునన తలవ్రాసినరీతి ఫలిెంచు ధారుణీ 
 జనములకున్ శుభాశుభము, శాశవతమై సిరిదెచుికో తలెం  
పనగల నినన బకునట బుదిియె గ దిట మీుఁద నీకుుఁదో  
చ్చనక్రియ వియయమెంది సుఖచ్చతుుుఁడవై మనమీ హలయుధా! 
     క. అని యిటలగ్రజ దూఱచుుఁ 
       దనభవనెంబునకు జనియె దరుణీమణి క  
      నొునల వెడ లుడుకునీరున 
       మునిపయెయద దడువుఁ జరణములు దొట్రువడన్ 
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తృప్పుగ ఉెండు! 



 
డా.రామక పెండురెంగ శరమ 

 
ఇది 

Academy.TeluguThesis.com 
వారి సమరిణ 
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ధనయవాదాలతో …. 


